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رئيييييلس النيييييس الليييييةاا لييييييامبل اا نييييية ا ايييييل العيييييا ل اييي ي الاا يييييد (.ص(..) 5اةقييي ي
النس اللةاا )
النييييس اللييييةاا لتييييةق ننيييين اعييييدلل قييييالةلا الادابيييياق الييييالس الا ا يييياق ةاييييدر ة
الاه الطبلة ةالت لة(.ص(..) 5اةق النس اللةاا)
ييييييائرة  :لاعليييييا اةاقلييي ي لائيييييال اعيييييدد اليييييدةائر االلادابلييييية ة يييييةر الارعييي ي ا ننييييين
أتةااا ً بمالة االلاداباق(.ص (..)7اليةارلة للةر)
اللائييييا يييييل العمييييابا :دطييييةاق اامدايييية االايييييا ايي ي اطالييييا الاا ييييا رل ييييا اعييييرة
قالة الاداباق البرلاا (.ص(..) 7اليةارلة للةر)
اللائييييييا بييييييدر الرليييييياد  :اعييييييرة قييييييالة االلادابيييييياق يلعييييييهد بعيييي ي الاعييييييدل ق(.ص
(..)8اليةارلة للةر)
اللائيييييا ا ايييييد ال ليييييالا :بعيييي ال ايييييل ا ييييياةل ييييييا العيييييار ننييييين يييييياا االييييييامرار
اليلايا(.ص (..)8ة الة الاعنةاة)
اللائييييا لييييل المييييدة  :أارل ييييا ال ييييق ردييييياا الئييييةء ا دئيييير بااليييييال ء ننيييين ر يييية
ةااللفتال ن العراق(.ص(..) 9ة الة الاعنةاة)
اللائبيييية لييييدس عييييا ر :يلايييييلة ايييييدة ل يييياةلة ر ييييةا اةليييية الا ييييا راق ايييي ديييي ل
قلةااه (.ص(..) 9ة الة الاعنةاة)
اللائييييا ييييرل ننليييية  :ا اييي الللابليييية اييييربط بييييل وال ييييرا ايييييار الا ييييا راق ةالاةاقييي
ا الر لة (.ص(..) 10ة الة الاعنةاة )
اللائبيييييية يييييييالعة لييييي ا :ا نييييي الللابليييييية ا ييييييدد اةنييييييد تيييييير ال يييييية التييييي فلل
ةاالدباء(.ص(..) 10ة الة الاعنةاة)
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النييييييييس الييييييييةرراء لتييييييييدر قييييييييراراق نييييييييد بللهييييييييا لاعنيييييي ي باعييييييييدلل االليييييييياراق
االيا اارلة(.ص(.) 11اليةارلة للةر)
ةرليييييير الادطييييييلط لب ييييييي ايييييي اليييييييفلر الفرليييييييا اعييييييرة المطييييييار الاعنيييييي (.ص12
)(..اليةارلة للةر)
الاعنيييييل  :يييييا يييييال ايييييياارار ا ئيييييراا قيييييد انعييييين العطنييييية الربلعلييييية أة امنيييييص(.ص12
)(..ة الة االلباء العراقلة)
رئييييلس النييييس المئيييياء لب ييييي اييي نييييرق العييييابلدر اعييي اللة اييي در نةداييي اييي دبييييا(.ص
(..)13اليةارلة للةر)
الايييييال ا :العيييييراق ايييييياهد يييييا أالييييي ةاييييييامرار ةاقاتييييياد ةالبيييييد ادرالييييي اييييي
أراا (.ص (..)13اليةارلة للةر)
العبيييي اد لعييييدد ديييي ل ايييييامبال اليييييفلر الفرليييييا ننيييين اقاليييية ال ةايييية(.ص(..) 13نييييل
العراق للةر)
بيييييياررالا ةايييييييةةلة برلطالليييييية لعييييييددا ننيييييين اييييييل نبييييييد الاهييييييد رتيييييية لالفليييي ي
ا ت اق(.ص(..) 14اليةارلة للةر)
عيييييلةه ةةلهييييياء ةييييييط ةلليييييةا العيييييراق لةلهييييية ليييييداء لنارلييييي اليييييدللا االننييييين
اليلياالا(.ص(..) 14اليةارلة للةر)
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• الدادنليييية :انامييييال ادييييربل يييياةلةا ا ييييراق ا ييييال الارليييية ةيييييط بعييييداد ةقييييرا اتييييدار
اةاار قئائلة ب آدرل (.ص(..) 15ة الة االلباء العراقلة)
قييييييار لةلييييي بلمييييييل ا ا يييييية العييييييعا دييييييار اللاتييييييرلة(.ص(..) 15ة اليييييية
• ا يييييا
الاعنةاة)
• ال عييييييد العييييييعبا :ييييييرق ائييييييا ال لييييييدانا ا ر ييييييابا عييييييرق تيييييي الييييييدل (.ص
(..)16االالا برس)

• االلبييييييار اعنيييييي ةتييييييةل اعييييييداق دل يييييية ئييييييداة النيييييياد اعييييييعلل اعاييييييل ةيييييييفاق
المائ (.ص(..) 17ة الة الاعنةاة)
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• ييييييعد ال رلييييير نيييي با اللييييية ا نلفيييي باعيييي لل
آدر"(.ص )CNN(..)18
• ا يييي ي اة ةبلا :الالنيييييس ا يييي ي اا للاميييييد اعاايييييل يييييرا الا يييييا ل اييي ي الر ييييياا اييي ي
ا ي (.ص )BBC (..)19

ةاييييية لدليييييد  :ليييييلس أليييييا بيييييل أ يييييد

• طيييييائر الهةلييييية ادايييييرق ا ليييييةاء ا ارل لييييية يييييةق ةاعيييييلط  ..ةر ييي ي بلييي ي ق البليييييق
ا بل (.ص)CNN(..) 20
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رئلس النس اللةاا ليامبل اا نة ا ال العا ل ا الاا د
اةقيييي النييييس اللييييةاا  /ايييييامبل رئييييلس النييييس اللييييةاا ا اييييد ال نبةيييييا اا نيييية ا اييييل العييييا
ل ا الاا د ا العراق اليلد لللل ب يدارق ةرئلس ا اا الاياند االلادابلة.
ةب يييي ييييلادا دييي ل النمييياء لهيييةد النيييس الليييةاا يييا الائيييا باعيييرل قيييالة االلادابييياق اللدليييد
ةقييييالة الافةئييييلة العنلييييا الايييييامنةل اة ييييدًا أ الالنييييس يييييلعال باعييييرل يييي ل المييييالةلل ننيييين
بنيييياد ال ميييية بييييل العييييعا ةالعانليييية اليلايييييلة برااهييييا ةئيييياا يييي الاتييييةلق للاليييي ابليييياء
الععا
ايي ي لالبهييييا أنربييييق اليييييلد ب يييييدارق ة رلمهييييا االياعييييار نيي ي اييييياعداد ا ايي ي الاا ييييد لامييييدل
الايييييياند ةاييي ي ة لر الدبيييييراء اليييييدةللل ةا ملييي ي الاعييييياللر الدةللييييية يييييا آللييييياق االلادييييياا ةنايييييل
الافةئلة؛ لاا ل العراقلل ا الاداا اا نله بع ل عفا ة ا ر امبةللة.

النس اللةاا لتةق ننن اعدلل قالةلا الاداباق الالس
الا ا اق ةادر ة الاه الطبلة ةالت لة
اةقيييي النييييس اللييييةاا /تييييةق النييييس اللييييةاا بلنيييييا الاايييييعة نعيييير الاييييا نمييييدق برئاييييية
الييييييلد ا ايييييد ال نبةييييييا رئيييييلس الالنيييييس اللييييية ال ييييياء  2019/11/26ةب ئيييييةر 224لائبيييييا
ننن قالةلل ةالهن المراء االةلن لاعرة ةامار قالةلل .
ة ييييا اييييياهل اللنييييية تييييةق الالنييييس ننيييين امايييير قييييالة الاعييييدلل ال ييييالا لمييييالة الادابيييياق
الييييالس الا ا يييياق ةاالقئييييلة رقيييي  12ليييييلة  2018ةالامييييد ايييي لللاييييا االقييييالل ةالا ا يييياق
لليييير الالا ايييية ييييا اقنييييل ةالمالةلليييية ل ييييرا اللاهيييياء الاييييد المالةلليييية الامييييرر لالييييالس الا ا يييياق
ال الليييية ةالييييالس االقئييييلة ةالليييية ا لليييير الالا ايييية ييييا اقنييييل ييييا اداء اهااهييييا ةالايييييةةللاق
الالاطيييية بهييييا لال ييييل ناييييل االداراق الا نليييية لنا ا يييياق لليييير الالا ايييية ييييا اقنييييل ةاليي ي تييييةل
راغ قالةلا.
ةاايي ي الالنييييس الاتييييةلق ننيييين امايييير قييييالة الاعييييدلل ال الييييي لمييييالة اييييدر ة الاهيي ي الطبليييية
ةالتييي ي لة رقييي ي  6لييييييلة  2000ةالاميييييد اييي ي لللييييية التييي ي ة ةالبلئيييييةل لعييييير االييييييافاد اييي ي
االداتاتيييياق العناليييية ةايييييلاد ا بعيييياةلها بييييالاعلل الار يييير ييييا ةرار التيييي ة ايييي ة الاهيييي
التيييي لة اليييييالد بليييييا ائةليييية ا ييييدد ا الييييةرار ل يييييافاد ايييي الطاقيييياق ةالادتتيييياق اليييييالد
لدداة المطا الت ا ةالبلئا.
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ايي ي لالبيي ي قييييد اللائييييا ييييارس البرلف ييييالا عيي ي ر للليييية التيي ي ة ةالبلئيييية ةامييييدلر ا العييييالا لييييدةر
رئاييييية الالنييييس لاعرليييير لهييييةد النلليييية ييييا اعييييرل المييييالة الاهيييي اليييي لا ييييل ا ييييد دناايييياق
اللهة بالةاق الت ا ةر د الةرار بالا اق الطبلة ةالت لة.
ةقييييررق رئاييييية الالنييييس ا للييييل الاتييييةلق ننيييين اعييييرة قييييالة الئيييياا لاهةرليييية العييييراق اليييين
اافاقليييية اللمييييل البيييير الييييدةلا ليييييلة  1975ةالامييييد ايييي لللاييييا الع قيييياق الدارلليييية ةالدييييدااق
ةاالناييييار بهييييد ايييييهلل الاييييرةر البيييير الييييدةلا لااعهييييد اللمييييل ةة ئهيييي ايييي ديييي ل ر يييية
البئييييائ الدائييييعة ل داييييا ال ار ليييية بل ييييا بيييييلط ة عييييال ايي ي لييييي الا نفيييية ةال ييييد ايي ي يييياالق
الاييي ي دلر ننييييين الاعييييياللر ال دةدلييييية ةايييييرةر اةلييييياق العييي ي ةالار بييييياق يييييا الاليييييار الدةللييييية
ةل لئاا الن االافاقلة.
بعييييد ا الليييير الالنييييس المييييراء االةليييين لامايييير قييييالة الاعييييدلل ال ييييالا لمييييالة اةيييييية اليييييللاء
اليلاييييييلل رقييي ي  4لييييييلة  2006الاعيييييدل ةالاميييييد اييي ي لللايييييا العيييييهداء ةالئييي ي الا ةالييييييللاء
اليلاييييلل ةالمالةللييية اييي اليييل امنليييل اللفمييياق ةاعاللييية بعييي ال عيييراق الايييا هيييرق ا لييياء الفلييي
المييييالة ةبالدتييييةص لناعيييياةلل ب ييييا يي ي ا المييييالة ايي ي الاايييية ل ة يي ي ل التييييا اليي ي ل ايي ي
اعللله بعد الاهاء ار العال بمالة الفتل اليلايا.
ةالهيييين الالنييييس المييييراء االةليييين لاعييييرة قييييالة اللييييار االرائييييا الررانليييية ةالامييييد ايي ي للليييية
الررانيييي ة ةالالييييا ةاال ييييةار ةالاالليييية لعيييير ايييييا اار االرائييييا الررانليييية لليييير الاييييياعنة الاييييا
ارليييد نييي الييية الف يييل ةاييير رراناهيييا اييي عييي ل االئيييرار بيييال رة المةالييية الييييلاا االرائيييا
الايييييا تييييير ق ننلهيييييا ابيييييالا طائنييييية الياتييي ي ها ةاااعيييييلا اييي ي اييييييانرااق االييييييا اار العنايييييا
ةاالقاتييييياد اال ئيييييل ةلفيييي ي الاليييييال اايييييا العييييير اق الررانلييييية ةاللاعلييييياق الف لييييية ةاال يييييراد
العراقلل المادرل ننن ايا اار االرائا ا الررانة لرلاد االلاا ةرلاد الددل المةاا.
ةةلييي اليييييلد رئييييلس النييييس اللييييةاا النلييييا الللابليييية الدائاليييية ةالفرنليييية ةداتيييية للليييية الاعييييدل ق
الدياةرلة بااارية اناالها د ل االلا الامبنة.
بعد ا امرر ر اللنية.
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يائرة  :لاعلا اةاقل لائال اعدد الدةائر االلادابلة ة ةر
الارع ا ننن أتةااا ً بمالة االلاداباق
اليييييةارلة للييييةر /أننيي ي لييييةاا ا ييييال يييييائرة ل الليييية ال يييياءل لاعهيي ي اةاقليي ي لائييييال ميييير
اعييييدد الييييدةائر االلادابليييية ة ييييةر الارعيييي ا ننيييين أتييييةااا ً ييييا قييييالة الادابيييياق البرلاييييا .ةقييييال
نئييية الا يييال اللائيييا ليييةاد ايييدا ل يييا ايييةاار تييي فال نميييد بابلييين البرلايييا ل ل بلليييا قيييدالا
طنبييييا ى اليييين رئاييييية البرلاييييا لييييص ننيييين ئييييرةر ا لائييييا قييييالة الادابيييياق البرلاييييا ميييير
انااييييياد ل يييييا اليييييدةائر االلادابلييييية الااعيييييدد ل باالئيييييا ة بلييييين أ ل ييييية الفيييييةر لنارعييي ي االننييييين
اييييا عييييرنلا بلاييي اةاقلييي اييي اللييييةاا لا ملييي انييي الاطالييييا لا يييية
اييييدا
اتيييةااا ى ".ةأئييييا
بارقيييية االاييييل الاييييا اعليييير الةاقيي ي ل ةاييييا رالييييق المائايييية افاة يييية ل ييييل البرلايييياللل ةيييييا ة ةرقيييية
يييييا النيييييا الا ا ييييياق ال
الاةاقليييي ة لمييييية اارلدلييييية لطنيييي ننلهيييييا العيييييعا العراقيييييا الالييييياف
المالة بتلعا ال اللة اللنبا الطاة اق .

اللائا يل العمابا :دطةاق اامداة االايا ا اطالا
الاا ا رل ا اعرة قالة الاداباق البرلاا
الييييييةارلة لليييييةر /ا يييييد نئييييية النللييييية المالةللييييية الللابلييييية ييييييل العميييييابال اللييييية ال ييييياءل أ
ا ييييييةد اعيييييرة قيييييالة الادابييييياق النيييييس الليييييةاا لائيييييا دطيييييةاق اامداييييية نييي ي الميييييةالل
اليييييابمةل اعابييييرا ً ألهييييا االايييييا ايي ي اطالييييا الاا ييييا رل .ةقييييال العمييييابا ل ب ال ييييدلي نيي ي لميييياط
د لييية بميييالة الادابييياق النيييس الليييةاا ييية يييدلي يييياب ةالييي ل لليييا بطيييةر الالاقعييية لنميييالة
ةاالييييييااا لةلهييييياق الل ييييير ةاييييييا الامار ييييياق ل ابللييي يا ً أ اييييييةد الميييييالة لهيييييا دطيييييةاق
اامداييييية نييييي الميييييةالل الييييييابمة".ةأئيييييا ل أ دليييييار لييييييبة  %50لنارعييييي ا ننييييين أتيييييةااا ً
بعيي ي الل يييير نيي ي قائاايي ي ةاليييييعا ايي ي الييييبع للعييييل الليييييبة %100ل يييية دلييييار الايييييا لييييداً
ةلالايا ا اطالا الاا ا رل ".
ليييا أعيييلاء أديييرس اييي ةئيييعها اللييية بةقيييق لييي ل ييي ليييياطل ةئيييعها بيييا اس
ةأعيييار بلييين أ
ل يي ي الا ييييا راق ييييياندق ننيييين لييي ل اييي بللهييييا لييييا الارعييييل ننيييين اردةلييييا اللليييييلة ةننيييين
ا الق ننله قئالا ياد االا ةبدار ةعانةا بمالة العفة".
ةايييياب ل أ اعييييرة المييييالة لا ييييل دطيييية بللابليييية ةاهايييية ةلطايي ي بليييين الدييييرة بمييييالة لنبييييا
اطنعاق اللاا لر ةل م أننن درلاق العفا لة ةالعدالة د ل االلاداباق الامبنة .
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اللائا بدر الرلاد  :اعرة قالة االلاداباق يلعهد بع
الاعدل ق
اليييييةارلة للييييةر /أ ييييد اللائييييا نيييي ا ييييال يييييائرة بييييدر الرليييياد ل ال يييياءل الائييييا بيييي لراء
الاعييييدلل الدييييياةر ل لاييييا أعييييار بليييين أ اعييييرة قييييالة الادابيييياق النييييس اللييييةاا يلعييييهد بعيي ي
الاعيييييدل ق بعيييييد اييييييا اال الميييييراء ال اللييييية لييي ي .ةقيييييال الرلييييياد ل ب دطيييييةاق ا تييي ي ةانبلييييية
اطالييييا اللاييييا لر ايييييلر بعييييد ا يييياةر ةلةالييييا ال للفتييييل أ ييييد ا نيييي ا دييييرل لييييي للييييد أ
الاعييييدلل الدييييياةر يييية دطيييية اهايييية ةل يي ي اائيييية بهييييال لهييييا ايي ي الدطييييةاق ا يايييييلة ييييا
اارليييير العدلييييد ايي ي ا تيي ي اق ةالهييييا اييييا ائييييال قييييالة الادابيييياق البرلاييييا ايي ي امنييييلص لعييييدد
أنئيييييائ ةالايييييا ال لا ييي ي اارلر يييييا دة ةليييييةد اعيييييدلل ديييييياةر ".ةأةئييي ي ل أ ا اييييير ا دييييير
ليييييرابط باعللييييير طبلعييييية الل يييييا اليلاييييييا ةال لعليييييا ا عيييييداص بيييييل ا للييييية با ةلنييي ي اييي ي ل يييييا
برلاييييالا بليييين ل ييييا آديييير أ يييير اطييييةرا ً ةلدييييد العانليييية اليلايييييلةل ة ييييا الييييرد يييير اييي طر هييييا
ةب الة بلن الئللها بالع ل ال ل م الدداة ا بر لنعانلة اليلايلة .

اللائا ا اد ال لالا :بع ال ال ا اةل يا العار ننن ياا
االيامرار اليلايا
ة الييية الاعنةاييية /بيييل اللائيييا نييي ا يييال الفيييا ا ايييد ال ليييالال ال ييياءل ا بعييي ال ايييل ا ييياةل
ييييا العييييار ننيييين يييياا االيييييامرار اليلايييييال ال ايييا اليييين ا ا ييييال الفيييا لييييلس لدلييي اعييي نة
ا ل ا الادابا ال لاهةر قة .
ةقيييييال ال ليييييالا يييييا اتيييييرل اانفييييير ا واقيييييرار قيييييالة الادابييييياق نيييييادل ييييية التيييييا ب ييييي
الاا ا رل ل ةليعن الدالار انئاء ايامنل اهللل لعدلة قالة االلاداباق”.
ةأئيييا الييي ولليييا ا ل ييية الاعيييدلل ننييين قيييالة االلادابييياق ديييالا اييي يييل العيييبهاقل ةا يييال
الفا اةلد لاعدلل قالة االلاداباق ةبعد ”.
ةبييييل ا وبعيي ي ال اييييل ا يييياةل يييييا العييييار ننيييين ييييياا االيييييامرار اليلايييييال ييييا يييي ل ا
الفا للس لدل اع نة ا ل ا الادابا ال لاهةر قة ”.
ةا د ا وا ال الفا لةلد االلاداباق الدةرلة ةا ل ااالص ننل الارلعلة .
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اللائا لل المدة  :أارل ا ال ق ردياا الئةء ا دئر
بااليال ء ننن ر ة ةااللفتال ن العراق
ة اليييية الاعنةايييية /أ ييييد ا ييييال الفييييا ل ال يييياءل أ الةالليييياق الاا ييييد ا ارل ليييية ال ييييق ةايييية
ردييييياا الئييييةء ا دئيييير بااليييييال ء ننيييين ا ا يييية ر يييية ةا مليييي االلفتييييال نيييي العييييراق
نبييير رليييار لائيييا اليييرئلس ا الر يييا االييي بيييلس ا دلييير بلييين العيييراق.ةقيييال اللائيييا نييي الا يييال
ليييل الميييدة ب ورليييار بيييلس الافالئييية قنيييل رديييياا يييا بنييي تيييرل بيييا الميييةس ال ردليييية
عييييرل لييييمدار ا ارل ليييية ييييا العييييراق ةاعاييييل ننيييين ا مليي ي اتييييال ها ل ال اييييا بليييين ب والرلييييار
ال ييييق ةايييية ا قنييييل الئييييةء ا دئيييير ل يييييال ء ننيييين الاليييياط الاالييييار ننلهييييا بللهييييا ر يييية
ةا مليي ي االلفتييييال نيي ي العييييراق”.ةأئييييا أ والمييييةس ال ردليييية ا يييياةل اييييياع ل أرايييية الا ييييا راق
لتييييال ها ةالعييييعال ال ةايييية لا مليييي االلفتييييال ةبلعيييياء الدةليييية ال ردليييية بييييدن ةاعييييلط لهييييا ل
ابلليييا أ وقئيييلة االلفتيييال لييي اعليييا نييي أ يييا ال يييرد ةلييييعة للييياد الةقيييق الالاييييا نييي
الدةليييية ال ردليييية ةالاييييا ائيييي ا ا يييياق ا قنييييل ة ر يييية ةلييييرء ايييي لللييييةس”.ةةتيييي ائييييا
اللتيييير برناايييية رئييييلس النييييس الييييةرراء الييييياب ل لييييدر العبيييياد ل ييييا ةقييييق ييييياب ل رلييييار لائييييا
الرئلس ا ارل ا لنعراق بي والادنة باليلاد .

اللائبة لدس عا ر :يلايلة ايدة ل اةلة ر ةا اةلة
الا ا راق ا د ل قلةااه
اللتيييير لييييدس عييييا ر لييييةدق ال يييياء ويلايييييلل
ة اليييية الاعنةايييية /ااهاييييق اللائبيييية نيي ي ائييييا
ايييييدل با اةليييية ر ييييةا اةليييية الا ييييا راق نبيييير ةيييييائل انيي ي لان ةلهييييا للعطييييةا ننيييين انفيييياق
ياد ااةرطل بها اعلر الن ا المئاء العراقا ل لعفل ن أ ان ياد.
ةقاليييييق ليييييةدق ب والعيييييعا العراقيييييا ااراليييييق ا راييي ي ا ايييييل تيييييةر اييييييالةاا ةرلييييير اليييييد ا
الييييياب دالييييد العبلييييد ةاليييييلال الييي دار بللييي ةبييييل اللائييييا ا اييييد ال ربييييةلا بعييييا ئيي ي ا ةل
ل دلر با اةالق ابارار ل يا ةا ننن نمةد امدر بائاق الا لل ا الدةالراق”.
ةأئييييا ق ا والعدلييييد ايي ي اليلايييييل الفايييييدل اايي ي لان يييية ةيييييائل انيي ي ارئليييية ددنييييةا ننيييين
دييييط الا ييييا راق لناعطليييية ننيييين ييييياد ة يي ي باالتييييل لييييرء ايي ي الفييييياد اليي ي اياعييييرس بعيي ي ل
ةاييييي ديييي ل العمييييةد الاائييييلة ل اة ييييد أ والمئيييياء العراقييييا ييييية ليييي لعفييييل بالايييييامبل أ
.
ان ياد اهاا اةلة لبةس اقلعة اة ا باله دانال لمت
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اللائا رل ننلة  :ا ا الللابلة اربط بل وال را
الا ا راق ةالاةاق ا الر لة

ايار

ة اليييية الاعنةايييية  /نييييد نئيييية للليييية االايييي ةالييييد ا الللابليييية اللائييييا ييييرل ننليييية ال ييييياء
اتييييرل لائييييا ةرليييير الييييد ا ا ارل ييييا ليييية رةد ا دليييير بعيي ي الا ييييا راق واييييدد يييييا را ييييا
العييي العراقيييا لايييا ربيييط بيييل انييي الاةاقييي ةال يييرا اييييار الا يييا راق بلييين ال يييرق ةاالنايييداء
ننيييين الااان يييياق العاايييية.ةقييييال ننليييية ب واللاليييي ااعيييياط ايييي اطالييييا الاا ييييا رل الييييينالل
ةالهيييا قالةللييية ةديييياةرلة اال الليييا يييا الةقيييق ااييي لييي لييييا بايييددل أ لهييي دارللييية ننييين ديييط
الا ييييييا راق ال ةرئهييييييا اللييييييداق ا يييييياةل دنيييييي الفةئيييييين”.ةأئييييييا ا والةالليييييياق الاا ييييييد
االارل ليييية دائاييييا اييييا اتيييير رةرا بيي ي الا ييييا راق عييييا نراقييييا اال ا لائييييا ةرليييير الييييد ا ليييية
رةد اناييييير ننليييييا ببلالييي ي الييي ي لعييييير اللييييية ”.ةأ يييييد ننلييييية وةقييييية نلاتييييير الهةلييييية ةراء
نانليييياق ييييرق الابييييالا ال ةاليييية ةالادلليييية ةقطيييي الطييييرق ل اعابييييرا أ واعلليييير ايييييار بعيييي
الا ا راق ل ر لدللا قن ا الاددل الدارلا ةالها أالر ا .

اللائبة يالعة ل ا :ا ن الللابلة ا دد اةند تر
الت فلل ةاالدباء

ال ة

ة الييييية الاعنةايييييية /أننلييييييق للليييييية ال ما يييييية ةا نييييي الللابلييييييةل ال يييييياءل أ ال يييييية التييييي فلل
ةا دبييييياء ةالا مفيييييل ةالفلييييياللل يييييياطن يييييا اةارلييييية 2020ل اة يييييد أ العيييييرائ الاعييييياةلة
ب ا الهييييا ايييييا الال يييية بعييييد بقييييرار اةارليييية العييييا الامبييييل.ةقالييييق رئلييييية النلليييية يييييالعة العيي ي ا
ب وللليييية ال ما ييييية باالعيييييارا ايييي النللييييية الااللييييية اا لييييا ايييي ال تيييييةل ننيييين اةا مييييية رئايييييية
النييييس اللييييةاا ننيييين ائييييال ميييير تيييير ا ا ئيييية التيي ي فلل ةا دبيييياء ةالفلييييالل ئييييا اةارليييية
 ”.2020ةأئيييييا ق العييي ي ال أ الال ييييية الااللييييية ياتييييير بيييييا اييييييا ملها بعيييييد اعيييييرل قيييييالة
الاةارليييية ايييي قبييييل النييييس اللييييةاا ل اعييييلر بليييين أ والال يييية اةقفييييق ليييييلةاق نييييد بيييييبا
الامع الاالا .
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النس الةرراء لتدر قراراق ند بللها لاعن باعدلل االلاراق
االيا اارلة
اليييييةارلة للييييةر /اتييييدر النييييس الييييةرراءل ال يييياءل قييييراراق نييييد بللهييييا الاةا ميييية ننيييين اييييا ةرد
ا ااالة النس الةرراء بع اعدلل االلاراق االيا اارلة.
ةقييييال ا اييييا رئييييلس الييييةرراء ييييا بلييييا انمييييق اليييييةارلة للييييةر ليييييدة الييي ل ب النييييس الييييةرراء
نمييييد لنيييييا االنالادلييييةل الليييية ال يييياءل برئاييييية رئييييلس النييييس الييييةرراء نييييادل نبدالاهييييد ل
مييييةق ا ليييييا ةامييييارلر ا اييييا
اعييييلرا ً اليييين أ االدليييير اييييياعر اةقيييي ال ةايييية ايي ي انيييي
ا اييي ي الاا يييييد ةاللهييييياق المئيييييائلة ةا اللييييية ةالاةللهييييياق الاعيييييدد لااابعييييية افاتيييييلل الامرلييييير
بلدلييييةل ةاةئييييل يلاييييية الدةليييية ةايييييةةللاق ال ةايييية ب االيييية يييي الا ييييا ر اليييييناا ةبمليييية
مييييةق الاييييةاطلل ييييا ال لييييا ةالعاييييل ةالدراييييية ةاللمييييل ةايييي ال الااان يييياق الداتيييية ةالعاايييية
ةبادا ا لراءاق المالةللة لئاا بياارار نال اةيياق الدةلة ةاتال الاةاطلل ".
ةأئيييييا البليييييا أ النيييييس اليييييةرراء لييييياقا المئيييييالا الاعيييييد لليييييدةل اناالييي ي ةاتيييييدر نيييييد
قييييراراق ايييي بللهييييال الاةا ميييية ننيييين اعييييرة قييييالة الئيييياا لاهةرليييية العييييراق اليييين برةاة ييييةل
نيييييا  2005الاعيييييدل افاقلييييية قايييي االنايييييال للييييير الاعيييييرةنة الاةلهييييية ئيييييد يييي ي اة الا ييييية
الب رلييييية لعيييييا  1988ةالييييي دديييييل لييييير اللفيييييا باييييي رل  2010/7/28ةا الاييييي الييييين النيييييس
الليييييةاال ةقيييييرار ا بليييييق ا فييي ي لاهةلييييية العيييييراق بيييييا الاةقلييي ي اة الاتيييييدل اة االلئييييياا الييييين
ييييال ايييي اال ييييةال انارا ييييا (بايييييرائلل) اة الييييددةل بييييا
االافاقليييية الاعييييار اللهييييا ال لعلييييا بيييي
ن قييية اعهيييا اييييالادا اييي ا يييا الاييياد ( /21البليييد الليييا ) اييي قيييالة نميييد الاعا يييداق رقييي ()35
ليلة ".2015
ةةا ييي النييييس الييييةرراءل ب يييييا البلييييا ننيييين ادةلييييل ةرليييير اللمييييل تيي ي لة الافيييياة ةالاةقليي ي
ةايييية العييييراق ة ةايييية دةليييية قطيييير بتييييلعا الاعدليييية
ننيييين اعييييرة اافاقليييية اللمييييل الب يييير بييييل
ةاييييية
اييي ي النيييييس الدةليييييةل ةقليييييا ةرار الدارللييييية ب نيييييداد ة لمييييية الادةليييييل ال راييييية ب يييي ي
لاهةرلة العراق لةرلر اللمل ة ما لنيلاقاق الاعااد ".
اييييا ةا ييي الالنييييس ننيييين ايييييا لاء اا نليييياق العييييراق ييييا الدييييار الاييييا ل ييييدد ا ةرليييير الدارلليييية
بيييييبا نييييد اييييةا ر الطيييياق اليييية لفا ال ييييا ا لييييدلهال اييي ا ييييا الايييياد (/3ا ييييا ناايييية/1/ا /ال ييييا
) ايييي اعنلايييياق الفليييي الاةارليييية العاايييية االا ادليييية بعيييي ايييي لل للليييية اناييييدال االيييييعار ةلعييييا
 2019ميييييط ل ةةا ييي ي ننييييين الاةتيييييلة لالنيييييس الليييييةاا بعييي ي االييييييرا يييييا اعيييييرل قيييييالة
الئييييياا العيييييراق الييييين اافاقلييييية االنايييييرا بميييييراراق الا يييييل االللبلييييية ةالفليييي ا (للةليييييةر لعيييييا
)".1958
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ةتييييةق الالنييييس ننيييين اعييييرة قييييالة اعييييدلل قييييالة الئيييياا لاهةرليييية العييييراق اليييين االافاقليييية
الدةللييييية لنييييييلر ننييييين الطيييييرق لعيييييا  1968ةاالافييييياق االةربيييييا الا ايييييل لهيييييا لييييييلة  2006رقييي ي
( )30لييييييلة  2015ةا الاييييي الييييين النيييييس الليييييةاا ل ةةا ييييي الالنيييييس ننييييين اييييياةرد ب اييييياا
الهلئة العنلا لناليل بل الا ا اق بدتةص رةااا ت ة لللةس".
ةقيييييرر الالنيييييس الاةا مييييية ننييييين اييييياةرد باييي ي ر اليييييدائر المالةللييييية /االاالييييية العااييييية لالنيييييس
الييييةرراء بعيي ي اعييييدلل االليييياراق االيييييا اارلة ل ةدييييةل النييييس الييييةرراء ةرليييير الاالليييية تيي ي لة
نيييييد تييييير الابيييييالا الا يييييدد يييييا قيييييراراق النيييييس اليييييةرراء الييييييابمة لادتيييييلص ا الييييياطا
الطةارئ لعر ا ال الابنا الاطنةا للهار الادابراق الةطلا".
اييييا ةا يييي النييييس الييييةرراء ننيييين اعييييرة قييييالة اتييييدل اافاقليييية لاللييييا االردةا الئييييرلبا
ةاييييية
لايييييا لاعنيييي بالئيييييرائا الافرةئييييية ننييييين اليييييددل ةاليييي الاهيييييرا ايييي الئيييييرائا بيييييل
لاهةرلة العراق ة ةاة اان ة ةللدا الاةق ننلها ا بعداد با رل . 2019/7/1

ةرلر الادطلط لب ي ا اليفلر الفرليا اعرة المطار الاعن
اليييييةارلة للييييةر /ب ييييي ةرليييير الادطييييلط لييييةر الييييدللاال ايييي اليييييفلر الفرليييييا لييييدس العييييراق
برةليييية اةبلييييرل الليييية ال يييياءل اعييييرة المطييييار الاعنييي بليييين لالييييا الا ةلييييل الاييييالا بييييل الار يييير
ةالا ا ييييياق .ةقيييييال ا ايييييا اليييييدللاا يييييا بليييييا ل ب ا دلييييير اييييييامبل برةلييييية اةبليييييرل الييييييفلر
الفرليييييا لييييدس العييييراق ةالة ييييد الارا يييي ليي ي ل ةلييييرس ديي ي ل النميييياء ب ييييي يييييبل اعرليييير الع قيييياق
ال لائلة بل البندل ا ادان الالاالق ".
ةلفيييييق اليييييدللاا ة ييييي البليييييا ل بلييييين الفيييييرص االييييييا اارلة الايييييا لا ييييي لنعييييير اق الفرلييييييلة
الاادتتيييية ا ايييييا بهييييا ييييا نايييية العييييراقل ةاليييييلاا ييييا الاليييياط الا ييييرر الاييييا عييييهدق
دااراً ا النا بلا ا الا الة ة ا امدااها ادللة الاةتل".

الاعنل  :ا ال اياارار ا ئراا قد انعن العطنة الربلعلة أة امنص
ة اليييية االلبيييياء العراقليييية /أ ييييدق ةرار الاعنييييل العييييالا ةالب ييييي العناييييال الليييية ال يييياءل أليييي ييييا
ييييال اييييياارار بئييييراا الطيييي ا نيييي الييييدةا قييييد لييييةد ليييي بليييين العيييياء العطنيييية الربلعليييية أة
امنلتيييييها .ةقاليييييق اييييييةةلة الع قييييياق العااييييية يييييا اليييييةرار ئيييييالاء الربلعيييييا :بليييي يييييا يييييال
اييييياارار ائييييراا طنبيييية اللااعيييياق ييييا بعييييداد ة ا ا يييياق الةيييييط ةالللييييةا نيييي الييييدةا يييي
العطنة الربلعلة قد امنص أة انعن ا ا اااللة بلعاءنطنة لة اليبق ".
العيييييا الدراييييييا ال ييييي الا ال لا ييييي بلعييييياة أة ا للنييييي اطنمييييياًل ة لييييي ال
ةأ يييييدق الربلعيييييال أ
اللااعيييياق ييييا الا ا يييياق العييييااللة ة العربليييية ةبيييياقا اليييياط الييييب د قييييد ألهييييق ال ييييةرس االةل
ا الفتل الدرايا ة ا االٓ امبنة ننن االاا الاق الفتنلة .
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رئلس النس المئاء لب ي ا نرق العابلدر اع اللة ا در نةدا
ا دبا
اليييييةارلة للييييةر /ب ييييي رئييييلس النييييس المئيييياء االننيييين ييييائ رلييييدا ل ال يييياءل ايييي اليلايييييا
العراقييييا نييييرق العييييابلدر اعيييي اللة ايييي در نةدايييي ايييي دبييييا.ةقييييال النييييس المئيييياء ييييا بلييييا ا
رئيييلس النيييس المئييياء االننييين يييائ رليييدا اييييامبل اللييية يييا ا ابييية اليلاييييا الاييييامل نيييرق
العييييابلدر ل ابللييييا اليييي ايييي ب ييييي اعيييي اللة ا الييييار ييييا االايييياراق ةائييييا ا اللييييالبل ب ييييا
اعييي اللة اييي دلر ييييفر ةنةداييي الييين بعيييداد يييا اطيييار دبيييا اييي اللا لييية المالةللييية ةاال يييار الاارابييية
ننيييين ليييي قالةلييييا".ةلفيييين اليلايييييا العراقييييا نييييرق العييييابلدرل ييييا  21اعييييرل ال ييييالا ال ييييالال
االلباء الاا ا د ق ن ا الار ا دبا باالااراق.

الاال ا :العراق اياهد ا أال ةايامرار ةاقاتاد ةالبد
ادرال ا أراا
دةليييية المييييالة لييييةر الاييييال ال الليييية ال يييياءل أ العييييراق
اليييييةارلة للييييةر /انابيييير رئييييلس ائييييا
اييييياهد ييييا أاليي ي ةايييييامرار ةاقاتيييياد ل اعييييددا ً ننيييين ئييييرةر بلليييياد اليييييبل ةال نييييةل دييييرا
البنييييد ايي ي أراايي ي الرا ليييية.ةقييييال ا اييييا الاييييال ال ييييا بلييييا ل ب ا دليييير ايييييامبل الليييية ل يييييفلر
الاان يييية الاا ييييد اللدلييييد لييييدس العييييراق يييييالف ل ييييال ةأ ييييد ديي ي ل النميييياء ننيييين ئييييرةر اعرليييير
الع قيييياق ال لائليييية ييييا ادانييي الاليييياالق".ةأعييييار الاييييال ال ة يي ي البلييييا ل بليييين أ الالطميييية اعييييهد
رة ييي يا ً ايييييي ا لائلة تيييييعبة ةاعيييييالا اييي ي الييييية نيييييد االييييييامرار بعيييييد أ ا ةليييييق بلييييين ييييييا ة
لنتييييراناق ةاييييير ا لاتييييفلة ال ييييياباق ل اة ييييدا أ العييييراق اييييياهد ييييا أاليييي ةايييييامرار
ةاقاتييياد ".ةأنيييرا نييي دناييي ل يييل الييييبل ةال نيييةل الدلامراطلييية الايييا اييي عييي لها ادييير اليييب د
ايي ي ا رايييية الرا ليييية ل دانلييييا ً اللاليييي بليييين االراميييياء بليييين اييييياةس ايييييةةللاه الةطلليييية ةدنيييي
الاطالا الاعرةنة لناا ا رل الينالل بعلدا ً ن الان ة ةالاااطنة .

العباد لعدد د ل ايامبال اليفلر الفرليا ننن اقالة ال ةاة
نييييل العييييراق للييييةر /ايييييامبل لييييدر العبيييياد ييييا ا ابيي ي ل الليييية ال يييياءل اليييييفلر الفرليييييا يي ي ا
بعييييدادل برةليييية أةبليييير.ة يييير ا ابيي ي االن اييييا ييييا بلييييا ل اليي ي لييييرس ديي ي ل النميييياء اييييياعرا
الاييييل االةئييييا ييييا البنييييد ةال ييييرا اللاييييا لر ةاطالييييا الاا ييييا رل االتيي ي لة ةا اليييية العاييييل
اييي اليييل ا ملمهيييا ةةئييي العيييراق دارلليييا بعيييد ييي اال يييداي ائيييا ة الييين الع قييياق بيييل البنيييدل
ةناييييل العيييير اق الفرليييييلة الناييييار البنييييد ".ةعييييدد العبيييياد ننيييين ا اليييية انبليييية الاطالييييا ال ميييية
لناا ييييا رل الييييينالل ةللييييدد اا لييييدلا با اليييية ييييي ا ال ميييية نيييي يييي ال ةايييية اة اقالاهييييا ةا
ا يييية لييييا الادابيييياق اب يييير ة ايييير الامالليييية ة يي ي اييييا ايي ي طر يي ي ييييا دارطيييية الطرليي ي الاييييا
اننلا ا ةبالاةقلااق الا دد لها .
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باررالا ةايةةلة برلطاللة لعددا ننن ال نبد الاهد
لالفل ا ت اق

رتة

اليييييةارلة للييييةر /عييييدد رئييييلس ةايييية اقنييييل ردييييياا ايييييرةر بيييياررالال ةاييييدلر قييي ي العييييرق
ا ةيييييط ةعيييياال أ رلمليييييا ييييا ةرار الدارلليييية البرلطاللييييية يييييالفالا الميييياقل يييييا لميييياء لاعهايييييا
الليييية ال يييياءل ننيييين اييييل رئييييلس النييييس الييييةرراء العراقييييا نييييادل نبييييد الاهييييد رتيييية لالفليي ي
رايييية ا تيييي اق.ةقييييال ا اييييا بيييياررالا ييييا بلييييا ل ب ا دليييير ايييييامبل اييييدلر قييييي العييييرق
ا ةيييييط ةعيييياال أ رلملييييا ييييا ةرار الدارلليييية البرلطالليييية يييييالفالا الميييياق ةالة ييييد الارا يييي لهييييال
ئيييير الملتييييل العييييا البرلطييييالا ييييا أربلييييل لييييلاس ةرلايييية ل ب ييييي
ةلييييرس ديي ي ل النميييياء اليي ي
آديييير ايييييالداق الاعييييهد العراقييييال ةالا لييييد ننيييين أ نييييد االيييييامرار ييييا الييييب د ال لتييييا ييييا
اتن ة العراقلل ناةاا ً ةال الالطمة برااها ".
ةب ييييييا البليييييا ل ميييييد اييي ي الاعيييييدلد ننييييين ئيييييرةر ايييييل رئيييييلس اليييييةرراء العراقيييييا رتييييية
ل يييييالابة بليييين الاطالييييا الاعييييرةنة ةالمالةلليييية لناا ييييا رل ةالفليييي ال يييير ا تيييي لةل بئييييا ة
ييييا ةايييية بقنييييل ردييييياا ةاليييييلاا لاييييا
اليييين الا لييييد ننيييين دنيي ي برلطاللييييا لبرليييياار ا تيي ي
لاعن بةرار البلعار ة .

علةه ةةلهاء ةيط ةللةا العراق لةلهة لداء لنارل الدللا
االننن اليلياالا
اليييييةارلة للييييةر /ةلييي لاييي اييي عييييلةه ةلدييييا ةةلهيييياء الةيييييط ةالللييييةال ال يييياءل لييييداء اليييين
الارليييي الييييدللا االننيييين ننييييا اليلييييياالال لاييييا يييي رةا ايييي ييييرا ا نليييية قادايييية.ةقييييال بلييييا
اعييييار لعييييلةه ةةلهيييياء ةيييييط ةللييييةا العييييراقل انمييييق اليييييةارلة للييييةرل ليييييدة اليي ي ارلعلييييا
الافيييدس ل ييي لاييي اييي اييية فا ةةلهييياء ةعيييلةه ةييييط ةلليييةا العيييراقل ةالييي ل نا يييدلا الليييا
يييييلة بييييل ألييييد ييييياا ا ايي ي الييييل العييييراق ةلبللييييا لييييداءاا ايي ي  2003لعاليييية الليييية ةقييييدالا
ائيييي لاق ليييييا ة ييييل ليييي ييييداء لنييييةط ةل يييي ل ابللييييا للاعييييد الليييية ايييي البيييياا العييييرنا
ةااللييييالا ا ل ييية ل ييي اةقييي اايييا للييير اييي الييية الهليييار الدةلييية ةالعيييدا المييي الة ةاطييي ق ليييد
العتاباق ةالاا لاق ةات اا االااةاق ا ق لطاء الا ا راق ".
يييييلدلا الافييييدس ارليي ي االلييييياللة لعنيي ي للييييدا أ اليلايييييلل انئييييةا قنبيي ي قل يي يا ً ةأ ييييرابه
ةائييييا
يييياد ةدايييار ة ميييرل ةاليييق ارليييد اييي دلبه ةارليييد لنلييياس ا اطاليييا ب ميييةقه ل ل ييي
نا يييق بييياالر
بيييياق االايييير ا عيييية ا لييي ي اا ا ةننليي ي الطنييييا ايي ي ة يي ي ء ةاعااييييد ييييياا ا ا لعطيييية ملميييية
ايييياللر با ا االيييييا ييييياالار ال لا ايييييل ارلييييدا ايييي الايييي دلر فيييييا ييييل ل ييييية اييييييف د بييييير ء
ةايييرة نةائيييل ةا يييرق اليييدةر ةاليييدةائر ةامطييي الطيييرق العااييية ة يييل لييي اييي بييياا الفمييي ةالعييير
ليي ي اا ايي ي بيييياا فيي ي الل ييييا العييييا اليي ي لاةلييييا اييييددن ".ةايييياب البلييييا يييييلدلا الارليي ي ل يي ي
ابليييياء الععييييائر اييييين الا لييييا ر ةارةا لييييا اييييياعد لنعييييهاد يييي ا لاطنييييا االايييير ل يييي لةاليييي
اال يييييراا ةالفاييييييدل ةلبعيييييد يييييل اييي ي ليييييياعل الا يييييا راق لل تيييييل ننييييين الايييييال ةالالاتيييييا ل
اةئيييي ا ا الاييييية فل لهيييييالة ةالاعنايييييل ةالادرييييييل ةااليييييياا ةاالطبييييياء ةللييييير لعيييييااة
لةالا ةلهددة ةاله ا اعر لنئرا ةاال س .
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الدادنلة :انامال ادربل اةلةا ا راق ا ال الارلة ةيط بعداد
ةقرا اتدار اةاار قئائلة ب آدرل
ة اليييية االلبيييياء العراقليييية /أننييي الليييياط بايييي ةرار الدادنليييية العالييييد دالييييد الا لييييال الليييية ال يييياءل
بلمييييياء ال ميييييب ننييييين الاةنييييية اييي ي الاديييييربل ييييياةلةا ب يييييراق بعييي ي الا يييييال الالارلييييية يييييا
العاتييييياة بعيييييدادل اة يييييدا ً قيييييرا بتيييييدار أةااييييير قئيييييائلة ب مه .ةقيييييال الا ليييييا يييييا اتيييييرل
ب ال ةاييييية الار رلييييية اعيييييدد ننييييين ئيييييرةر اييييية لر ال االييييية ةال فيييييا ننييييين الااان ييييياق ةأرةا
الايييييةاطلل ل ةالييييي الاديييييربل الييييي ل ل ييييياةلة ا نايييييداء ننييييين أايييييةال الايييييةاطلل ةالبلالييييياق
الداتة ةالعااة".
ً
ةائييييا أ ةرار الدادنليييية ابيييي ل لهييييةدا ل يييية ييييا يييييبلل ايييي ال الا ييييا راق الييييينالة ييييا
بعييييداد ةالا ا يييياق بييييالرل ايي ي بعيي ي الا يييياةالق الاييييا اميييية بهييييا بعيي ي الالاةنيييياق ل ناييييداء
ننيييين قييييةاق العييييرطة ةعيييي لايييياق اييييين ة ئيييي ً نيييي اييييياددا قلييييالا الاةلةايييية ةال تيييين
ةال لار ".
ةأةئيي ي أ قييييةاق العييييرطة لاعييييق بلاليييياق داتيييية بالااليييياةرل اليي ي ل درقييييةا المييييالة ةارا بييييةا
لييييرائ االةنيييية ل اة ييييدا بتييييدار أةاايييير قييييب قئييييائلة ب يييي الادربلليييية يييييلا الفليييي ا ييييا
الار نة الامبنة".

ا ا

قار لةل بلمل ا ا ة الععا دار اللاترلة

قارنيييييادل اليييييددلنال ال ييييياءل بلميييييل قيييييةاق ا ا ييييية العيييييعا
ة الييييية الاعنةاييييية /ةليييي ا يييييا
دييييار ار يييير ادلليييية اللاتييييرلة.ةقييييال الييييددلنا ييييا بلييييا ل بليييي و فا ييييا ً ننيييين أرةا الاييييةاطلل
ةلافةلييييق الفرتيييية ننيييين الااربتييييل بييي ا الا ا ييييةل ةلهلييييا قليييياد العييييرطة بلمييييل قييييةاق ا ا يييية
العييييعا ديييي ار ار يييير ادلليييية اللاتييييرلة”.ةأئييييا الدطييييابال أ والاةلليييي ليييياء لاليييي ييييدةي أ
قييييار اليييين
ليييية ايييي ألييييةا الاتيييياد بييييل الاا ييييا رل ةالمييييةاق ا الليييية”.ةاعييييهد ا ا يييية
لالا ا ا اق أدرس ا ا راق اياار ال أ ر ا عهر.
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ال عد الععبا :رق ائا ال لدانا ا ر ابا عرق ت

الدل

االالييييا بييييرس /أننيييي ال عييييد العييييعبال ال يييياءل ييييرق ائييييا ال لييييدانا ا ر ييييابا ةدراليييياق
لارلييية أ لييياء نانلييية ب يييي ةافايييلا عيييرق تييي اليييدل .ةقيييال بنييي ال عيييد يييا بليييا ل ب وقييية
ايييي النييييةاء  21ييييا ال عييييد العييييعبا لفيييي قل الليييية ل نانليييية ب ييييي ةافاييييلا ييييا اليييياط عييييرق
تيي ي الييييدل ييييا بطييييار ا ميييية د لييييا ة نييييةل دانييييا”.ةأئييييا البلييييا ل أ والميييية اا لييييق ايي ي
رق ائا ال لنال ل ا ر ابا ةدرالاق لارلة اابعة ل .
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االلبار اعن ةتةل اعداق دل ة ئداة الناد اععلل اعال
ةيفاق المائ
ة اليييية الاعنةايييية /اننيي ي قائاامييييا قئيييياء الرطبيييية با ا يييية االلبييييار نايييياد الييييدللاا ل ال يييياءل نيي ي
ةتييييةل اعييييداق دل يييية ادانفيييية نبيييير الفييي طربلييييل ال ييييدةد لربييييا االلبييييار النيييياد اعييييعلل اعاييييل
ةيفاق المائ .
ةقيييييال اليييييدللاا ب والفييي ي طربليييييل ال يييييدةد اييي ي االرد لربيييييا االلبيييييارل عيييييهد ةتيييييةل ابيييييرا
ةاعييييداق دل يييية اييييياةرد دتلتييييا اليييين اعاييييل ةيييييفاق المييييائ لربييييا الا ا يييية ااهلييييدا نيييياد
اعييييعنل لنايييير االةليييين اليييي داييييية انييييةا  “.ةائييييا ا ال ةايييية الار رليييية ايييييعن نيييياد
اعييييعلل اعاييييل ةيييييفاق المييييائ اليييي اييييدلر ةرار التييييلانة اليييي اعيييير لليييييبة داييييار بليييير
لاللييية قليييا نلاتييير اييي نتييياباق دانيييا االلراالييية بافللييير اليييراء الييي ةالعبيييي با اةلااييي ابيييا
يييييلطرق الال ييييل االلرااييييا ننيييين المئيييياء ل ابللييييا ا الاعاييييل لعييييد اييي ابييييرر الاعااييييل التييييلانلة
ا الالاط العربلة و.
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يعد ال رلر ن با اللة ا نلف باع لل
بل أ د آدر"

ةاة لدلد  :للس ألا

 / CNNأننيي ي رئييييلس ةايييية اتييييرل ا ناييييال النبلييييالال يييييعد ال رليييير ل ال يييياءل الييي ي اب
اييي الارعييييل لاعييي لل ةايييية لدلييييد ييييا الييييب د بعييييد ايييييامالة ةااييي أةاديييير أ اةبر/اعييييرل أةل
الاائييييال اعييييلرا بليييين أ قييييرار ليييياء ايييييالادا لا النيي ي رةرا ةبهاالييييا ايييييةةللة اعطلييييل اعيي ي لل
ال ةايييية.ةقييييال ال رليييير ييييا بلييييا لمنايي ي ة اليييية ا لبيييياء النبلالليييية بليي ي ايييييالاا لاطالييييا العييييعا
النبليييييالا ةأننييييي اييييييامالة ةااييييي أةادييييير أ اةبر/اعيييييرل أةل الاائيييييال ةالييييي لييييي ال يييييل
ايييييياعنق بعييييي ا طيييييرا دطةاييييي ةاقارا ااييييي لنديييييرة اييييي ا راييييية االقاتيييييادلة ةاليلاييييييلة
ةااللااانلييييية الايييييا اعيييييهد ا اليييييب د بهيييييد ا النييي ي رةرا ةبهااليييييا اييييييةةللة اعطليييييل اعييييي لل
ال ةاييييية ةااهااييييي ب لييييي لرليييييا با ا يييييار رئايييييية ال ةاييييية اللدليييييد .ةأعيييييار رئيييييلس ةاييييية
اتييييرل ا ناييييال النبلييييالا بليييين أ الييييبع ااهاييي بر ييي عييييعار ألييييا أة ال أ ييييد ة ألييييا ةال أ ييييد
نلييييداا اقايييير اعيي ي لل ةايييية أدتييييائلل لداار ييييا بلفييي ي ل ل ليي ي قييييرر ييييا اللهاليييية ر يييي عييييعار
لييييلس ألييييا بييييل أ ييييد آديييير".بلانيييية ال أ ييييد أ بيييي ر ايي ي بنييييد  ..ال رليييير لعنيييي امييييدل ايييييامالة
ةاا لعة
ةةتيي ي ال رليييير اعااييييل بعيييي ا طييييرا اليلايييييلة النبلالليييية ايييي ا رايييية الاييييا اعييييهد ا الييييب د
بي يييي ا ل ار الاييييرا ل ةأئييييا قييييائ  :ب اليييية ا ل ييييار الاييييرا بييييدق ة لهييييا ااديي ي ايي ي اييييةاقفا
ةامار ييييااا لن ييييل رلعيييية ل ييييياارار ييييا اعلاهيييييا ةالاةرااهييييا ةر ئييييها االتييييعاء بليييين أتيييييةاق
اللاس ةاطالبه الا مة .
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ا ي اة ةبلا :الالنس ا ي اا للامد اعاال را الا ا ل ا
الر اا ا ا ي
 /BBCااهييييي ي الالنيييييييس ا يييييي ي اا يييييييا برلطالليييييييا يييييييرا الا يييييييا ل بي ييييييي ا ل ار ةالامنليييييييل
ةالاراةلة ا الاعاال ا قئلة الر اا ا ا ي (ا ي اة ةبلا).
ةقييييال الالنييييس ا ييي ي اا ييييا بلييييا ليييية ال يييياءل ب ال ييييرا ال لييييرس ةلييييةد يي ي ا الليييية ايييي
العلتييييرلة اييييا عييييل ييييا اادييييا دطييييةاق لاعاللاهييييا.ليييياءق اعنلميييياق الالنييييس ا ييييي اا ييييا
برلطاللييييا ردا ننيييين الاميييياداق ةلههييييا ادييييا اللهييييةد ا بيييير ييييا برلطاللييييا ل يي ي را العاييييل البرلطييييالا
ةااهاايي ي باعييييادا الييييياالةل ةاطالبايي ي البرلطيييياللل ئيييياللا بعييييد الاتييييةلق لن ييييرا ييييا االلادابيييياق
العااييية.ة يييا رنيييل يييرا الا يييا ل بيييةرلس لةليييية ل قيييد دا ييي نييي ال يييرا ةقيييال ب أنئييياء
ال ييييرا الاييييدالل با ييييي اة ةبلا لييييا ببعيييياد ".ةقييييال ال ادييييا ب ييييرال اليييير لسل ييييا تيييي لفة
الاييييالار البرلطالليييية ب ييييرا العاييييال ليي ي لفعييييل اييييا ل فييييا لاعالليييية اعييييادا الييييياالةل ة ييييي الليييياس
ا االلاداباق العااة.
ننن الاتةلق بئالر
ة ايييييا الييييير لس أ العالبلييييية الع اييييين اييي ي اللهيييييةد البرلطييييياللل لييييييلطر ننيييييله المنييي ي اييي ي
ا ااال ةر را العاال ا الاداباق  12دليابر /الة أةل.
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طائر

الهةلة ادارق ا لةاء ا ارل لة ةق ةاعلط  ..ةر
بل ق البلق ا بل

 / CNNادارقيييييق طيييييائر الهةلييييية الاليييييال اللييييية ا ارل يييييا يييييةق العاتييييياةل ةاعيييييلط ل
اليييية الطييييةارئ ييييا ابليييين ال ييييةلعرس
ال يييياءل اييييا أيييييفر نيي ي بليي ي ق البلييييق ا بييييل ةبنيي ي
(ال ابلاةل).
ةقييييد ددنييييق الطييييائر بليييين الطميييية لةليييية ا ييييةر ييييةق العاتيييياة ا ارل لييييةل ةاعييييلط ل اييييا أدس
لعمييييد الااييييا ليييييان الااييييا ال ييييدي المييييةاا ةاليي ي للاايي ي ليي ي نييييدد ايي ي ايييييةةلا ا ايي ي
الميييةاا ر لعيييا الايييياةس لناراقبيييية ةالالييييل دييي ل ةئييي أاليييا بيييالا الدقييييةل ة ميييا لاييييةةل ييييا
ةرار الييييد ا .ةأعييييار ال ايييييةةل ا ارل ييييا بليييين أليييي ايييي لليييير الةائيييي ب ا اييييا الييييق الطييييائر
اعادليييية ييييا ييييل قييييال اتييييدرا ييييا ال ييييابلاةل (الابليييين الرئليييييا لن ييييةلعرس) ب الطييييائر
تييي يلفق" "AIRCONل ايييييا لعليييييا ألهيييييا طيييييائر للييييير ا يييييدد ددنيييييق ا ليييييةاء.ة لاللييييية لهييي ي ا
ى
االدايييراقل اييي بلييي ق البليييق ا بيييل ليييبع الةقيييقل قبيييل أ لعنييي ر ييي بل قييي ل ايييا أننليييق الييية
الطييييةارئ ييييا ال ييييابلاةلل ةر عييييق ال مييييال ةقالييييق اراييييينة  CNNييييا ابليييين ال ييييةلعرسل يييييةرا
د بددةل ال ابلاةل.
االفةل ب أ دا ل لطنا الها اعادر الابلن ل ل لىيا
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